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ي  اإلمام مسلم بن حجاج القش

ة الصادق، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم مسلم إسمه و لقبهاإلمام  د الُحجَّ : هو اإلمام الحافظ المجّوِ
 م.821هـ/ 206بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري. ُوِلد بنيسابور سنةَ 

 
بن  نشأ اإلمام مسلم في بيت تقوى وصالح وعلم، فقد كان والده حجاجاألمام مسلم: الطفولة والنسأة:    

مسلم القشيري أحد محبي العلم، وأحد من يعشقون حلقات العلماء، فتربى اإلمام وترعرع في هذا الجّوِ 
 اإليماني الرائع. وقد بدأ اإلمام مسلم (رحمه هللا) رحلته في طلب العلم مبكًرا. 

 
، وقد سمع لإلمام مسلم رحمه هللا شيوخ كثيرون، بلغ عددهم مائتين وعشرين رجالً  شيوخ اإلمام مسلم:

 بمكة من عبد هللا بن مسلمة القعنبي، فهو أكبر شيخ له، وسمع بالكوفة والعراق والحرمين ومصر.
 بن أحمدومن أبرز هؤالء األئمة: يحيى بن يحيى النيسابوري، وقتيبة بن سعيد، وسعيد بن منصور، و

 ، وإسحاق بن راهويه، وخلق سواهم.حنبل
 

علي بن الحسن بن أبي عيسى الهاللي، ومحمد بن عبد الوهاب ، والحسين بن محمد ميذ اإلمام مسلم: تال
القباني، وأبو بكر محمد بن النضر بن سلمة الجارودي، وعلي بن الحسين بن الجنيد الرازي، وصالح بن 

 محمد جزرة، وأبو عيسى الترمذي في (جامعه)، وغيرهم كثير.
 

 لإلمام مسلم رحمه هللا مؤلفات كثيرة، منها ما ُوجد، ومنها ما فُقد؛ ومن هذه المؤلفات:مؤلفات اإلمام مسلم: 
 
  كتابه الصحيح، وهو أشهر كتبه. -
  كتاب التمييز. -
  كتاب العلل. -
  كتاب الُوْحدَان. -
  كتاب األفراد. -
  كتاب األَْقران. -
  كتاب سؤاالته أحمد بن حنبل. -
  كتاب عمرو بن شعيب. -
باع.كتاب ا -   النتفاع بأُُهِب الّسِ
  كتاب مشايخ مالك. -
  كتاب مشايخ الثوري. -
  كتاب مشايخ شعبة. -
  كتاب من ليس له إال راٍو واحد. -
  كتاب المخضرمين. -
  كتاب أوالد الصحابة. -
  كتاب أوهام المحدثين. -
  كتاب الطبقات. -
 كتاب أفراد الشاميين. -
 



اإلمام مالك رحمه هللا كتاب الموطأ، أودعه أصول األحكام من كتب منهج اإلمام مسلم في الحديث     :
إمام المحدثين في   البخاري اعيلإسم بن محمد  الصحيح المتفق عليه، ورتبه على أبواب الفقه. وجاء

ج أحاديث السنة على أبوابها في مسنده الصحيح بجميع الطرق التي للحجازيين والعراقيين  عصره، فخرَّ
ر األحاديث يسوقها في كل باب بمعنى  والشاميين، واعتمد منها ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه، وكرَّ

 ك أحاديثه. ذلك الباب الذي تضمنه الحديث، فتكررت لذل
في نقل   البخاري  ثم جاء اإلمام مسلم بن الحجاج القشيري (رحمه هللا)، فألَّف مسنده الصحيح، حذا فيه حذو

به على أبواب الفقه وترجمه. المجمع عليه، وحذف ا  لمتكرر منها، وجمع الطرق واألسانيد، وبوَّ

وقد استغرقت مدة تأليفه لهذا الكتاب خمسة عشر عاًما، قال أحمد بن سلمة: "كنت مع مسلم في تأليف 
صحيحه خمس عشرة سنة". وقد ألَّفه في بلده، كما ذكر ابن حجر في مقدمة فتح الباري حيث قال: "إن 

صنف كتابه في بلده، بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرز في األلفاظ، ويتحرى مسلًما 
 في السياق".

 أبو  قال أبو قريش الحافظ: سمعت محمد بن بشار يقول: "ُحفَّاظ الدنيا أربعة:ثناء العلماء على اإلمام مسلم:  
 بالري، ومسلم بنيسابور، وعبد هللا الدَّاِرِمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخارى". رعةز
 

محمد بن عبد الوهاب الفراء قال: "كان مسلم بن الحجاج من علماء الناس، ومن  أن  الحاكم  ونقل أبو عبد هللا
 أوعية العلم".

 وقال الحافظ أبو علي النيسابوري: "ما تحت أديم السماء أصحُّ من كتاب مسلم في علم الحديث".

بغدادي وقال عنه صاحب أبجد العلوم (صديق بن حسن القنوجي): "واإلمام مسلم بن الحجاج القشيري ال
 ."البخاري  أحد األئمة الحفاظ، وأعلم المحدثين، إمام خراسان في الحديث بعد

(مسلًما) في معرفة الصحيح على مشايخ  وقال أحمد بن سلمة: "رأيُت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان
 عصرهما".

 
 م875هـ/ 261سنة، وتُوفِّي ودفن في مدينة نيسابور سنةَ  55عاش اإلمام مسلم وفاة اإلمام مسلم: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ث من مقدمة صحيح مسلم  ح األحاد

ث األول  :الحد

  . اذب ث يرى أنه كذب فهو أحد ال حد   عن سمرة ر هللا عنه مرفوعا: من حدث ع 

ث:   ــــج الحد ة عن الثقات و  تخ اب " وجوب الروا حه   أخرجه اإلمام مسلم رحمه هللا تعا  مقدمة صح
 ." ذاب  ترك ال

دا.ال   ذب حراما شد حة. حرم اإلسالم ال ذب عادة قب ث: ال لمة ح  ح الحد كذب  جوز ألي مسلم أن 
ة  ة. و األمور الدي ذب  أي حالة من الحاالت.هذا  األمور الدني قول ال مكن لمسلم أن  ة. ال  األمور العاد

جب  د. لذالك  ه فهو  النار إ األ ه و سلم  أن من كذب عل ذب. فقد أخ الرسول ص هللا عل د من ال تحذير شد
قول ع الم ب هل هذا الخ الذى وصله صحيح أم غ صحيح.  لذالك  . و أن ي ة عن الن حتاط  الروا سلم أن 

، وأن  مها وثقات الناقل لها من المتهم ات و سق عرف التمي ب صحيح الروا ل أحد أي  جب ع  اإلمام مسلم : 
ما قال هللا ت ينوا... و هذا ال يروي منها إال ما عرف صحة مخارجه،  ب فت م فاسق ب ا أيها الذين آمنوا إن جاء  : عا

ة ش عن الن ص هللا  ف من روا ث ال حذر هذا الجد ث.و  ة المنكر من األحاد دل ع ن روا ضا  ث أ الحد
ه و ينقله عن الن ص ث أو أن هذا الخ الذي يرو ظن أن هذا الحد علم أو  ه وسلم  و هو  ه وسلم   عل هللا عل

ن فعل ذلك  ه و سلم. و ه عن الن ص هللا عل ة أي خ غ موثوق  ث من روا حذر هذا الحد ه. لذلك  كذب عل
دخل النار.  ا ع الن س كذبون ع الن متعمدين. ومن يتعمد كذ  فقد دخل  زمرة الذين 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 : ث الثا   الحد

لج النار. عن ع أن رسول هللا ص  كذب ع  . فإنه من  ه وسلم قال: ال تكذبوا ع  هللا عل

ة عن الثقات و ترك  اب وجوب الروا حه تحت  ث: أخرجه اإلنام مسلم رحمه هللا تعا  مقدمة صح ــــج الحد تخ
 . ذاب  ال

ه وسلم . ال   ذب ع هللا و رسوله ص هللا عل ب من ال ه ث ال ث:  هذا الحد  شك أن من كذب ع ح الحد
ى  ا، وأقبح فعال ممن كذب ع من سوى هللا و رسوله. قال هللا: فمن أظلم ممن اف هللا وع رسوله أشد و أعظم ذن

ا  ما قال الن : إن كذ ذب ع رسول هللا.  د عن ال ة فيها تحذير شد ث كث ا... و هذا الصدد أحاد ع هللا كذ
كذب ع أحد، ف س  بوأ مقعده  النار. ع ل  من كذب ع متعمدا فلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ث الثالث:    الحد

ل ما سمع.  حدث  ا أن  المرء كذ  عن حفص بن عاصم، أن رسول هللا قال : ك 

ل ما سمع.  ث  اب الن عن الحد حه تحت  ث: أخرجه اإلمام مسلم رحمه هللا  مقدمة صح ــــج الحد  تخ

كون عرضة   ت وتأن، فإنه  ل ما سمع من غ ت حدث  سان إذا صار   م. إن اإل ث عظ ث: هذا حد ح الحد
حثنا وجدنا أنه لم  قولون: صار كذا وكذا، ثم إذا  عض الناس  ء  ما نرى  المجتمع   ذب، و هذا هو الواقع.  لل

حثنا وجدنا  قولون: قال فالن كذا وكذا. فإذا  م هللا و كن، أو  ح ما يتعلق  كون هذا ف قل. وأعظم ش أن  أنه لم 
ت األهواء و  ما إذا ك قول. وال س ما  ت ف ث سان أن ي جب ع اإل كذب ع هللا و رسوله. الحاصل  أنه  أن  عته 

ا،  ت أشد وج كون الت نة، فإنه  ت وال ب ال ت ل والقال  ون من الق ك طون و سان صار الناس يتخ قع اإل ح ال 
ة.    المهل


